
Drodzy Rodzice :) 

 

TEMAT TYGODNIA: Słońce coraz mocniej świeci. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (23.03-27.03): 

 

- Wysłuchanie wiersza J. Kulmowej 

 W marcu jak w garncu. 

 W marcu gotuje się wiosna w garncu.  

Miesza się. Bulgocze. Burzy.  

Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży.  

To zastyga przymrozkiem niewielkim,  

to zielonych pąków wypuszcza bąbelki,  

to znów śniegiem jak kożuchem się zetnie,  

to się wiatrem zakotłuje po ogrodach,  

aż się nam uwarzy marcowa pogoda. 

 I przeleje się, wykipi mokrym kwietniem. 

 

Rozmowa:  

Co oznacza przysłowie „W marcu jak w garncu”?  

Jaka jest marcowa pogoda? J 

Jak nazywa się pora roku, gdy jest marzec?  

Umieszczenie symboli na kalendarzu pogody.  

 

- WYKONANIE KALENDARZA POGODY: 

Kartkę dzielimy na 7 kolumn -  dni tygodnia ( przy okazji powtarzamy codziennie dni 

tygodnia) oraz 3 wiersze – pory dnia (RANO, POŁUDNIE, WIECZÓR). 

Każdego dnia rysujemy w danym okienku np. słońce, słońce za chmurką, tęcze, deszcz, wiatr, 

burzę itp. Jeśli mamy możliwość możemy zapisywać temperaturę. 



 

PRACA PLASTYCZNA – 

 „Garnek pogody” – wspólne działanie plastyczne obrazujące pogodę przedwiośnia. (KARTY 

PRACY) 

 

WPROWADZENIE LITERKI „B” 

Jak wprowadzam y daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło „wyjmujemy 

nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić  (Rysujemy palcem po napisanej 

na kartce literze zgodnie z wskazówkami na obrazku). Często rysujemy również innymi 

palcami, łokciem, stopą. Ważne, aby dzieci zapamiętały daną literę.  

-Powtarzam y kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem (Byyyyyyyy) . Pytamy 

dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego? (Pewnie odpowiedzą, że 

spółgłoską, ponieważ ma przyjaciółkę – przyjaciółka to „yyyy”).  

- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor ona ma ? 

Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie litery dziś 

poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie ryżem 

(wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Cudownie by było jeśli mieliby Państwo możliwość wydrukowania lub samodzielnego 

napisania kilku linijek danej literki, aby dzieci mogły pisać po śladzie.  

- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską czy spółgłoską, jaki 

ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę.  

 

- Wysłuchanie opowiadania H. Bechlerowej Jak Koralik budził las.  

Kogutek ma na głowie grzebień czerwony jak koral. I dlatego wszyscy nazywają go 

Koralikiem. Koralik bardzo nie lubi śpiochów. Kiedy słońce zajrzało do kurnika, powiedział: 

– Muszę obudzić wszystkich wokoło! 



 I zapiał głośno: – Kukuryku! Obudzi się zaraz kaczorek Kwak w kąciku i kot Popiołek na 

strychu, i prosiaczek Nosek.  

Kogucik wybiegł na podwórze. Zapiał trzy razy i obudził ludzi. Patrzył złotym okiem na płot, 

na pole, na dalekie drzewa i potrząsnął czerwonym grzebieniem. 

 – Oho, las jeszcze śpi! Muszę go także obudzić!  

I pobiegł do lasu. A las naprawdę spał. Puszysta śniegowa pierzynka otulała gałęzie. Śnieg 

ubrał wszystkie świerki w białe czapy i miękkie rękawice. Kogucik zapiał raz. Zapiał drugi 

raz trochę głośniej. A wtedy zaszeleściło coś i z gałęzi skoczyła wiewiórka. Szepnęła 

kogucikowi do ucha:  

– Cicho… cii… Obudzisz konwalie… Zaczną dzwonić dzwoneczkami i obudzą wszystkich. 

A na to jeszcze za wcześnie.  

Zza świerka wyjrzała przestraszona sarenka.  

– Cicho… cii… Obudzisz fiołki… Otworzą oczy… A na to jeszcze za wcześnie. Kogucik 

potrząsnął grzebieniem. 

 – A to śpiochy mieszkają w tym lesie! Czy nikogo nie uda mi się obudzić? Rozejrzał się 

wokoło. Na krzaku koło wysokiego świerka chwieją się bazie. Trochę żółte, trochę zielone.  

– No, przecież obudziłem leszczynę! – ucieszy się Koralik.  

Ale bazie szepnęły cichutko: – Nie ty nas obudziłeś, nie ty…  

Zdziwi się kogucik. Popatrzył jednym okiem, popatrzył drugim. 

 – Nie ja? Więc kto obudził żółte bazie? Nikogo nie widzę dokoła.  

Bazie jednak nie powiedziały, kto przyszedł tędy. Szepnęły tylko cichutko:  

– Nie ty koguciku, nie ty.  

Koralik wrócił na podwórko. Ale nie mógł zapomnieć swojej pierwszej wyprawy do lasu, 

świerków w rękawicach i żółtych bazi. Poszedł tam jeszcze raz. A słońce właśnie zwijało 

śniegową pierzynkę. Nikomu już nie była potrzebna: ani trawie, ani przylaszczkom, ani 

konwaliom:  

– Co to już nie śpicie? Kto was obudził, kiedy mnie nie było?  

Przylaszczki mrugnęły niebieskimi oczkami i szepnęły:  

– Nie ty, nie ty.  

– To słońce szło przez las, ono zbudziło nas. 

 A trawa zaszumiała:  



– To wiatr, wiosenny wiatr na trawie skrzydła kładł. Leszczyna poruszyła listkami  

– Wiosenka, w rosach cała, leszczynie bazie dała…  

– Słońce… wiatr… wiosna… – szepnął Koralik. – szkoda, że to nie ja obudziłem leszczynę, 

fiołki, trawę. 

 

Rozmowa: 

- Jak wyglądał kogutek Koralik?  

-Dlaczego kogutek poczuł się taki ożywiony?  

-Co robił? Kogo obudził?  Dzieci wymieniają zwierzęta: kaczorek Kwak, kot Popiołek, 

prosiaczek Nosek.  

- Odpowiadanie na pytania: Dokąd poszedł Koralik?  

-Czy to kogutek obudził las?  

 

- ZAJĘCIA MATEMATYCZNE – LICZYMY ZWIASTUNY WIOSNY (ZAŁĄCZNIK)  

- ZADANIE SPECJALNE : 

Posadźmy z dzieckiem  owies, rzeżuchę lub inne kiełki, a nawet zwykłą cebulę. Prowadzimy 

obserwację wzrostu roślinek  

 (KARTA OBSERWACJI ROŚLINKI W ZAŁĄCZNIKACH) 

 

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

P. Asia  


